
Miljødemokrati – offentlighedens deltagelse 
i beslutningsprocessen 





Fredag 22. august kl. 9 – 10.30

Sektionsmøde
 

Miljødemokrati – offentlighedens deltagelse
i beslutningsprocessen

 
(Se siderne 221-241 i Bind I) 

Referent: docent Aðalheiður Jóhannsdóttir, Island
Korreferent: docent Jan Darpö, Sverige

Debatleder: konstitueret departementschef Ragna Árnadóttir, Island

Debatleder: konstitueret departementschef Ragna Árnadóttir, Island:
Velkommen til dette møde om miljødemokrati – offentlighedens deltagelse i be-
slutningsprocessen. Jeg håber, I forstår mit islandske dansk. Udgangspunktet er 
Århuskonventionen og spørgsmålet, der stilles i programbeskrivelsen, er, på hvilke 
forskellige måder sikrer de nordiske lande offentlighedens deltagelse i miljøpoliti-
ske beslutningsprocesser, og hvad kan vi lære af hinanden. Referent er Aðalheiður 
Jóhannsdóttir, docent ved Islands Universitet, og korreferent er Jan Darpö, docent 
ved Uppsala Universitet. Inden jeg giver ordet til Aðalheiður, vil jeg komme med 
nogle praktiske oplysninger, som I måske allerede er bekendt med. Jeg vil bede jer 
præsentere jer, når I beder om ordet, og give debatsekretæren jeres visitkort efter 
debatten. Jeg håber på en virkelig livlig og god debat i dag.

Referent: docent Aðalheiður Jóhannsdóttir, Island:
Jag fick i uppdrag att behandla ämnet miljödemokrati, eller närmare bestämt, 
allmänhetens deltagande i beslutsprocessen med betoning på frågan: På vilke for-
skellige måder sikrer de nordiske lande offentlighedens deltagelse I miljøpolitiske 
beslutningsprocesser, og hvad kan vi lære af hinanden? (Hur säkrar de nordiska 
länderna allmänhetens deltagande i miljöpolitiska beslutsprocesser och vad kan vi 
lära av varandra?) I bakgrunden finns givetvis Århuskonventionen med bestäm-
melser om rätten till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocessen, och 
möjligheterna till rättslig prövning i miljöfrågor. Som alla vet har EU utfärdat nå-
gra direktiv avseende implementeringen av konventionen, vilken sedan görs på 
nationellt plan. Frågeställningen vållade mig vissa besvär och då särskilt huvud-
frågan Hur säkrar de nordiska länderna allmänhetens deltagande i miljöpolitiska 
beslutsprocesser och vad kan vi lära av varandra? eftersom för att kunna besvara 
den något så när fylligt behövs en god överblick, dels avseende de skyldigheter 
som Århus-konventionen innebär och dels avseende vad de nordiska länderna re-
dan har gjort. Jag insåg att ämnet skulle kunna räcka i några år - som jag givetvis 
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inte hade. Det jag gjorde, och som finns publicerat i Forhandlingerne, var att å ena 
sidan genomgå tämligen noggrant de skyldigheter som konventionen innebär och å 
andra sidan försökte jag få någon slags minimal överblick över vad som gjorts i de 
nordiska länderna för att implementera konventionens bestämmelser. Först gick jag 
lite längre tillbaka i tiden och tittade på den ideologi som ligger bakom allmänhetens 
deltagande i beslutsprocessen och den rättspraxis som inleddes i USA i början på 
70-talet. Detta finns i Forhandlingerne och här nämns det endast i förbifarten. Några 
saker måste dock nämnas speciellt. För det första är det frågan varför denna rättsutve-
ckling ägde rum?

Rättshistorien lär oss att under vissa förhållanden omvärderar vi vissa intres-
sen och de ges ibland större vikt, ibland mindre. Sådan ändrad tonvikt återspeglas 
ofta i ändringar av lagars innehåll och deras tillämpning. Detta är välkänt t.ex. vad 
gäller mänskliga rättigheter och även inom processrätten. Som exempel har några 
av de nordiska länderna infört bestämmelser om class-action eller grupptalan. Dis-
kussion om denna möjlighet har inletts, exempelvis på Island där konsumentom-
budsmannen har talat för det. Om vi fokuserar på ändringen som ägde rum i USA 
i 70-talets början så ledde ökat miljötänkande till att miljö- och naturskydd prio-
riterades mera inom rättssystemet. Detta ledde bland annat till att i vissa fall fick 
processrättens inrotade rättsregler och traditionella värderingar ge vika eftersom 
nya värderingar och prioriteringar tillkommit. Detta har även skett i Europa inom 
miljörätten vilket återspeglas i Århus-konventionens huvudprinciper. Men vilka är 
huvudargumenten bakom allmänhetens deltagande i miljöbeslut som kan komma 
att verkställas? Argumenten är i ett nötskal följande: Direkt medverkan av allmän-
heten vid utarbetandet av beslut som påverkar miljön anses bidra till ökat miljö-
skydd eftersom besluten antas bli mera omsorgsfullt utarbetade och tillämpningen 
av miljölagstiftningen bli framgångsrikare. Dessutom antas det bli det lättare att 
uppnå uppsatta mål om allmänheten har en faktisk möjlighet att framföra sina syn-
punkter och har tillgång till rättslig prövning eller överprövning hos myndigheter 
eller opartisk instans. Detta antagande bygger på ett antal premisser varav de flesta 
rör myndigheternas roll när de behandlar och fattar beslut som inverkar på miljön. 
De viktigaste är följande: 

Myndigheter bör säkra en rimlig balans mellan allmänna och enskilda intressen, 
d.v.s. mellan å ena sidan dem som driver verksamhet som påverkar miljön och å an-
dra sidan allmänheten. 

Myndigheter kan inte alltid ta hänsyn till alla intressen, i synnerhet om det råder 
djup oenighet mellan enskilda och allmänna intressen.

Det är inte självklart att allmänhetens intressen alltid ges företräde eftersom spe-
cifika intressen är vanligtvis författningsskyddade och allmänhetens intressen får ge 
vika om de saknar motsvarande skydd. 

Det är mera sannolikt att en verksamhet som påverkar miljön följer lagstadgad 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) om allmänheten ges möjlighet att försvara all-
männa intressen. 
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Tillämpningen av miljölagstiftningen baseras inte enbart på myndigheters bedöm-
ningar om allmänheten ges möjlighet att försvara miljöintressen. 

Det som här nämnts ökar respekten för miljölagstiftningen och bidrar till ökad 
omsorg vid beslutsfattandet vilket bidrar till ökat miljöskydd till gagn för alla. De 
punkter som jag har nu nämnt här återspeglar en dragkamp mellan olika intressen. 
De är ett tecken på ändrade värderingar och vänder på sitt sätt upp och ner på den 
traditionella uppfattningen om myndigheternas roll vid beslutsfattandet. Jag tänker 
nu ta upp några saker avseende Århuskonventionen. Som bekant har alla de nordi-
ska länderna, utom Island, ratificerat Århuskonventionen och alla länderna, inklusive 
Island, har delvis ändrat sin lagstiftning och rättspraxis bland annat i syfte att imple-
mentera konventionen. Konventionens huvudprinciper ingår också i EU- och EES-
rätten som alla vet. Man får ha i åtanke att Århuskonventionen är anpassad till en viss 
europeisk rättsmiljö. Detta innebär att många av konventionens bestämmelser måste 
å ena sidan tolkas mot bakgrund av Europakonventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna samt Europadomstolens avgöranden 
och å andra sidan i överensstämmelse med gällande EU-rätt och EES-rätt i möjligaste 
mån. Riktningen är klar vad gäller EU:s rättsmiljö även om man ännu inte har lyckats 
uppnå överenskommelse om inkorporering av tredje pelarens alla bestämmelser i 
EU-rätten och EES-rätten. Om man sätter fokus på Århuskonventionen så är den av-
sedd att skydda vissa rättigheter, vilka dock inte ingår i konventionen. Som det heter 
i konventionens första artikel 1 så är dess mål att bidra till att skydda den rätt som var 
och en i nu levande och framtida generationer har att leva i en miljö som är förenlig 
med hälsa och välbefinnande. Varje fördragsslutande part ska garantera allmänheten 
rätt till att få tillgång till information, rätt till att delta i beslutsprocesser och rätt till 
rättslig prövning i miljöfrågor i enlighet med konventionens bestämmelser. Man kan 
tryggt säga att Århuskonventionens tyngdpunkter är de tre interaktiva pelarna, för det 
första Informationspelaren, A, artiklarna 4-5, så andra pelaren eller Deltagandepela-
ren, B, artiklarna 6-8, och den tredje pelaren artikel 9, C, som handlar om tillgången 
till rättslig prövning. Artikel 9:3, D, om miljölagstiftningens efterlevnad är på ett 
visst sätt självständig gentemot första och andra pelaren. Detta beror på att artikel 
9:3 har ett annat tillämpningsområde än de andra och avser faktiskt miljölagstiftnin-
gen som sådan. Bland det som kännetecknar Århuskonventionen är att anslutnings-
länderna till viss grad bestämmer själva hur vidsträckta allmänhetens rättigheter är 
men de måste trygga att nödvändiga lagändringar görs för att dessa rättigheter ska 
bli effektiva. I likhet med flesta andra internationella avtal kan anslutningsländerna 
till en viss grad, kanske kan man säga i hög grad, välja hur långt de går så länge de 
respekterar konventionens huvudmål att ge allmänheten vidsträckta rättigheter. Det 
är bland annat på grund av detta som det är svårt att jämföra och bedöma om vissa 
lösningar som tillgripits för att inleda konventionens bestämmelser uppnår dess mål. 
Men det finns dock två saker där anslutningsländerna saknar valmöjligheter: För det 
första är det rätten till information som gäller oavsett om den som begär information 
har lagskyddade intressen att bevaka eller ej. 
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Och för det andra så har miljöorganisationer lagskyddade intressen att bevaka 
i konventionens mening. I övrigt kan anslutningsländerna stort sett själva besluta 
hur konventionens bestämmelser inkorporeras i det nationella rättssystemet. Men nu 
över till frågeställningen: Hur säkrar de nordiska länderna allmänhetens deltagande 
i miljöpolitiska beslutsprocesser och vad kan vi lära av varandra? Som jag nämnde 
i början så försökte jag få någon slags minimal överblick över hur Århuskonventio-
nen har implementerats i de nordiska länderna. Någon annan utväg för att få svar på 
frågan fanns inte.  Det visade sig att det är svårt att få överblick över hur Århuskon-
ventionen implementerats i de nordiska ländernas rättsystem och även hur eller om 
allmänheten deltar i beslutsprocessen. Men jag kom dock fram till att den första pe-
laren, informationspelaren, d.v.s. den om tillgång till miljöinformation och spridning 
av den, verkar väl säkrad i Norden eftersom implementeringen oftast har skett genom 
en särskild lag. Om allmänheten utnyttjar denna möjlighet i någon mån är svårare 
att bedöma. Vad gäller implementeringen av den andra pelaren, deltagandepelaren, 
särskilt dess första del (d.v.s. den del som gäller angivna verksamheter och drift) så 
är rätt besvärligt att få överblick över alla tillståndsgivare och tillståndsprocesser i 
respektive rättssystem samt om och hur allmänheten ges möjlighet till deltagande i 
respektive process och på vilken nivå det sker. 

Detta beror bland annat på att nordisk lagstiftning är sådan uppbyggd att tillst-
åndsgivning enligt artikel 6 hör under flera myndigheter på olika förvaltningsnivåer. 
Vissa tillstånd utfärdas på regeringsnivå, andra av domstolar, somliga av nationella 
eller regionala myndigheter och några av kommunerna. Det är dock klart att de nor-
diska länderna har, vart och ett på sitt sätt, försökt säkra allmänhetens rätt till att med-
verka i beslutsprocessen i första hand genom de tillståndssystem som redan fanns. 
Givetvis finns undantag men för närmare upplysningar om de nordiska ländernas 
lagstiftning hänvisas till Forhandlingerne. Det som möjligen är mest intressant i År-
huskonventionen, och som förmodligen också är besvärligast att implementera i den 
nationella rätten, är samspelet mellan andra och tredje pelaren, särskilt implemente-
ringen av deltagandepelaren, och i synnerhet kopplingen mellan artiklarna 6 och 9:2. 
På denna punkt har alla de nordiska länderna anpassat sin lagstiftning i någon mån 
och bland annat säkrat att vissa föreningar och organisationer på miljöområdet har 
vissa möjligheter att få vissa beslut överprövade hos högre myndigheter, opartiska 
överklagandenämnder eller domstolar. Om man överhuvud kan dra någon slutsats 
utifrån rättspraxis så är det klart att nordiska domstolar går i otakt när det gäller 
miljöorganisationer och ideella föreningar. Som exempel kan nämnas att isländska 
domstolar erkänner inte miljöorganisationers målsäganderätt om de inte kan påvisa 
att de har lagskyddade intressen i traditionell mening att bevaka. På andra håll, exem-
pel i Danmark, är utvecklingen en annan. Om man tittar på lagbestämmelserna själva 
ser man att de nordiska länderna valt olika vägar. På Island och ågso i Sverige har 
man till exempel valt att lagstadga om att vissa organisationer som uppfyller vissa 
kriterier kan överklaga till miljöministern vissa beslut som hör under konventionens 
andra pelare. I andra fall, d.v.s. där denna rätt inte finns lagstadgad, saknar dessa 
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organisationer målsäganderätt even om fast de har rätt att delta i beslutsprocessen. 
Så vitt jag kan se valde man i Danmark valde man att lagstadga vilka föreningar kan 
kräva överprövning av vissa miljöbeslut till särskilda överklagandenämnder varav 
tre nämnder spelar störst roll, Naturklagenævnet, Miljøklagenævnet och Energikla-
genævnet. Utan att räkna upp fler exempel kan man tryggt säga att alla de nordiska 
länderna följer tendensen att erkänna vidsträckt målsäganderätt inom förvaltningen 
vad gäller frågor om omprövning av miljöärenden och beslut som sorterar under 
Århuskonventionens tillämpningsområde. Slutligen är det frågan: Vad kan vi lära 
av varandra? För det första, och som jag nämnde tidigare, så är tillståndssystemen 
olika och besluten hör under flera myndigheter på olika förvaltningsnivåer, så all 
jämförelse är besvärlig i detta avseende. För det andra så ges miljöfrågor viss vikt, 
men på olika vis. Norges, Finlands och Sveriges författningar har således anpassats 
till ändrad inställning i miljöfrågor men motsvarande utveckling har inte ägt rum i 
Danmark och på Island något som borde påverka miljölagstiftningens tolkning och 
tillämpning. För det tredje så har man möjligen överdrivit rättssystemens släktskap 
och möjligen också frågan om vi överhuvudtaget kan lära av varandra. Få förnekar at 
det finns större släktskap med Sveriges och Finlands rättssystem än med Danmarks, 
Norges och Islands. Men till detta kommer ågso att varje rättssystem har utvecklats 
utifrån egna förutsättningar och att de innehåller egna sedvänjor och traditioner. För 
det fjärde, och detta är möjligen det viktigaste, så är det frågan om inte Århuskon-
ventionens bestämmelser är avsedda att påverka sedvänjor och traditioner och att det 
således är nödvändigt att lägga om tillståndssystemen och reglerna om överprövning 
av beslut såväl inom förvaltningen som hos domstolarna. Enligt min bedömning är 
dock lämpligast att lagstiftaren fattar upplysta beslut i denna fråga och ändrar lagen 
på ett genomtänkt sätt. Det finns emellertid nyheter både i isländsk och svensk rätt 
som innebär en diskriminering. Dels utestängs organisationer med domicil i andra 
länder, dels finns bestämmelser om antal föreningsmedlemmar som utesluter alla 
mindre föreningar. För att avsluta denna kortfattade genomgång så har alla de nor-
diska ländernas lagstiftning på något sätt anpassats till ändrade värderingar och År-
huskonventionens huvudprinciper. Domstolarna har i vissa fall utvecklat rätten enligt 
dessa ändrade värderingar. Allmänhetens deltagande vid utarbetandet av beslut som 
inverkar på miljön och reella möjligheter att fullfölja dessa, liksom rättsmedel för at 
korrigera myndigheters och privata intressenters underlåtenhet, är i sig själv en posi-
tiv utveckling, men denna möjlighet kan aldrig nå längre en vad nationell lag ger ut-
rymme för. Dessa medel bidrar också till att förlikning lättare uppnås avseende vissa 
beslut som oundvikligen kommer att innebära betydande och oåterkallelig inverkan 
på miljön och de avspeglar likaså en viss utveckling av begreppet demokrati samt 
ändrande värderingar till följd av en ändrad världsbild vad gäller miljön. Som jag 
sa inledningsvis så lär rättshistorien oss att under vissa förhållanden omvärderar vi 
vissa intressen och de ges ibland större vikt än tidigare, ibland mindre. I den mån det 
är nödvändigt att ändra lagar eller rättspraxis ytterligare på grund av Århuskonven-
tionen så är det klart att det innebär en utmaning som de nordiska länderna måste ta 
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itu med. Och fördomsfri implementering av Århuskonventionen är en viss utmaning. 
Detta kommer förhoppningsvis att behandlas närmare under diskussionen. Bästa kol-
legar. Jag har här flyktigt diskuterat detta stora ämne och tackar för ordert.

Korreferent: docent Jan Darpö, Sverige:
Inledning
Som framgår av Aðalheiður Jóhannsdóttirs referat, fyller Århuskonventionen tio 

år i år. I juni genomfördes också konventionens tredje partsmöte i Riga. Mötet kunde 
konstatera att konventionen har vunnit bred acceptans, då den nu har tillträtts av 41 
stater. Ytterligare ett dussintal länder förbereder tillträde till konventionen genom 
anpassning av den nationella lagstiftningen. Samtidigt uttalade Riga-mötet att det 
finns ett fortsatt angeläget behov av att stärka allmänhetens rätt till miljöinformation, 
deltagande i miljöbeslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning. En strategisk 
plan antogs för konventionsarbetet under åren 2009-2014 och arbetet med att tillsätta 
en arbetsgrupp för deltagandefrågorna inleddes. 

Om EU-ländernas inställning till konventionen under de tio åren kan sägas att 
bilden är motsägelsefull. Å ena sidan är man officiellt givetvis för utvecklad mil-
jödemokrati och gemenskapen har antagit en rad rättsakter för att implementera 
konventionen. Å andra sidan finns det en uttalad tveksamhet bland flera av länder 
i Västeuropa till att gå vidare och reglera dessa frågor på EU-nivå, särskilt när det 
gäller konventionens tredje pelare om tillgången till rättslig prövning. Framtiden för 
Kommissionens förslag till direktiv i den frågan får nog också betraktas som osäker. 
Det finns enligt min mening två bakomliggande orsaker till tveksamheten. Stora län-
der som Tyskland och Frankrike försvarar sin processuella autonomi och har delvis 
ganska egna tolkningar av hur man ska förstå konventionens tredje pelare. Till detta 
kommer den starka vind som blåser över hela Europa som brukar benämnas ”Better 
regulation” och som bl.a. medför krav på förenklad prövning av miljöfarliga verk-
samheter. Som en del i arbetet ingår att försvåra för den berörda allmänheten att kun-
na överklaga miljöbeslut. I många länder – däribland Sverige – är denna strömning i 
tiden för att minska de ”administrativa bördorna” för företagen betydligt starkare än 
kraven på miljödemokrati.

Århuskonventionen är oklar
Först vill jag peka på att Århuskonventionens text är otydlig och delvis motsägande. 
Det gäller exempelvis förhållandet mellan två av de centrala bestämmelserna i kon-
ventionen, artikel 9.2 och 9.3. Givetvis har detta främst att göra med att det är fråga 
om en internationell konvention, ett resultat av förhandlingar många stater emellan. 
Det är emellertid också uppenbart att såväl konventionen som dess ”Implementation 
Guide” är skriven med en tydlig civilprocessuell inriktning. Det kommer till uttryck 
bl.a. genom skrivningarna om möjligheten för allmänheten att stoppa olagliga aktivi-
teter (”injunctive relief”) och rättegångskostnader.
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Otydligheten motverkas emellertid av den stora uppmärksamhet som konventio-
nen väckt och den tidvis heta diskussion som varit kring dess bestämmelser. Det har 
under de tio åren publicerats oerhört mycket material kring konventionen; lagstift-
ningsförberedelser, rapporter, akademiska verk, debattartiklar och analyser, på såväl 
internationell som nationell nivå. EU-kommissionen har också genomfört ett antal 
studier av medlemsstaternas implementeringsarbete. Till detta kommer att konven-
tionsparterna från början skapade en stark efterlevnadsmekanism med en kommitté 
(Compliance Committee) dit allmänheten kan anmäla brott mot konventionen. Kom-
mittén ledamöter nomineras av stater och miljöorganisationer och utses på parts-
mötena. Den kommitté som utsågs i Riga består av akademiker och domare från 
Danmark, Ukraina, Polen, Sverige, Georgien, Bulgarien, Kazakstan, Österrike och 
Nederländerna. Även om kommittén uttalanden inte är bindande för parterna, är de 
viktiga för förståelsen och efterlevnaden av konventionen.

Mot denna bakgrund menar jag att vår förståelse av konventionen har förbättrats. 
Det är idag tydligt att den bygger på tre, självständiga pelare; rätten till information, 
deltagande i miljöbeslutsprocesser och tillgången till rättslig prövning. Jag håller alltså 
med Aðalheiður Jóhannsdóttir i hennes slutsats att tillgången till rättslig prövning inte 
bara täcker de situationer när någon medlem av den berörda allmänheten blivit nekad 
information eller inte fått delta i en beslutsprocess. Tillgången till rättslig prövning 
gäller avgörandet i saken eller den materiella lagligheten i en viss aktivitet. Skillna-
den mellan artikel 9.2 och 9.3 är att den förra täcker beslut som tillåter de aktiviteter 
som anges i artikel 6 och bilaga 1. Den senare täcker alla andra slags handlingar och 
underlåtenheter (”acts and omissions”) av personer eller myndigheter som strider mot 
den nationella miljölagstiftningen. Med svensk miljöbalksterminologi kan man säga att 
artikel 9.2 avser tillståndsbeslut och artikel 9.3 tillsynsbeslut och enskild talan.

De två första pelarna; information och deltagande 
Jag håller också med Aðalheiður Jóhannsdóttir i slutsatsen att den nordiska öppen-
heten i förvaltningen medför att vi har mindre problem med Århuskonventionens två 
första pelare. Jag vill emellertid peka på att det kan uppstå problem även i våra rätts-
system. Så gäller t.ex. den svenska offentlighetsprincipen bara för myndigheter. Pri-
vata subjekt som hanterar miljöinformation täcks inte av det grundlagfästa kravet på 
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105, TF). 
Problemet har i Sverige lösts genom en särskild lag (2005:181) om miljöinformation 
som täcker vissa, ”utpekade organ”, bl.a. fiskevårdsföreningar. 

Vidare uppstår ett märkligt möte mellan EU:s ansträngningar att implementera 
Århuskonventionen och de nordiska traditionen på området. Så innehåller flera EU-
direktiv krav på uttryckliga tidsgränser för att lämna ut miljöinformation. Exempel-
vis anges i artikel 3 i miljöinformationsdirektivet (2004/4) att det ska ske ”så snart 
som möjligt eller senast en månad” efter mottagandet av begäran (med möjlighet att 
sträcka ut tiden till två månader om informationen är omfattande och komplicerad). 
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Det kan jämföras med de en eller ett par dagar väntan med besked som gäller i Sve-
rige enligt skyndsamhetskravet i 2 kap. 12 och 13 §§ TF och etablerad rättspraxis. 
Det har därför hos oss funnits ett motstånd att införa uttryckliga tidsgränser eftersom 
det kan uppfattas som en ”klar försämring av rättsläget”. Inte desto mindre anses 
frånvaron av en sådan tidsgräns som ”non-compliance” i de studier som gjorts inom 
EU. Situationen illustrerar enligt min mening ett fenomen som blir allt tydligare inom 
EG-rätten. Man kan säga att den materiella EG-rätten har en ”normerande verkan”, 
vid sidan av diskussionen om den rättsliga grunden för direktiv, konform tolkning 
och direkt effekt.

När det sedan gäller allmänhetens möjligheter att delta i miljöbeslutsprocesser in-
nebär officialprövningsprincipen att alla kan lämna synpunkter i miljöprövningarna. 
Vi frågar så att säga inte efter var folk bor, åtminstone inte i första instans. Här vill 
jag emellertid peka på att frågan om deltagande inte har uppmärksammats särskilt 
mycket i implementeringsarbetet kring Århuskonventionen. I den svenska lagstift-
ningsprocessen behandlades den ytterst kortfattat. Samtidigt finns det inslag i den 
svenska miljöprövningen som är klart tveksamma ur ett Århusperspektiv. Så kan t.ex. 
mål om tillstånd till vattenverksamheter hållas ”pågående” i många år genom uppre-
pade ”mellandomar” utan att det uppmärksammas för den berörda allmänheten. En 
kungörelse som gjordes i målet på 1970-talet kan anses tillräcklig för att uppmärk-
samma sakägare på att villkor kan förändras även idag. Ett sådant synsätt är givetvis 
inte förenligt med Århuskonventionen.

Tredje pelaren; tillgången till rättslig prövning
Som Aðalheiður Jóhannsdóttir påpekar, är det kring Århuskonventionens tredje pe-
lare som den största tveksamheten råder. Jag vill inleda diskussionen med att proble-
matisera några av de teser som presenteras i referatet. 

Jag menar för det första att Århuskonventionen inte	ställer	något	krav	på	”ac-
tio	popularis”, dvs. en möjlighet för alla och envar att utmana miljöbeslut rättsligt. 
Exempel på actio popularis finns genom den allmänna åtalsrätten i Spanien och Stor-
britannien. De svenska och finska kommuninnevånarnas möjligheter att begära lag-
lighetsprövning av vissa kommunorgans beslut är också en form av actio popularis 
som kan omfatta miljöfrågor. En sådan ordning är emellertid inte ett krav från kon-
ventionen, en inställning som också framgår av ett uttalande som Compliance Com-
mittee gör i ett beslut om Belgien. 

För det andra går det heller inte att läsa ut att konventionen ställer krav på parter-
na att hålla med ett system	för	abstrakt	normprövning. Det är måhända en självklarhet 
och överensstämmer med den praxis som har utvecklats under artikel 6 EKMR av 
Europadomstolen och av EG-domstolen.

För det tredje att innebär konventionen inte att enskilda och organisationer måste 
ha tillgång till en särskild	möjlighet	att	väcka	talan	i	miljöfrågor	vid	domstol. Kon-
ventionen ställer krav på möjligheter till rättslig prövning, men förhåller sig neutral 
till hur det sker. Kraven kan i och för sig alltså inordnas i de nuvarande nationella 
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processordningarna. De måste emellertid kunna möta kraven i artikel 9.2-9.4. Här 
bör man observera att kraven gäller systemet i dess helhet, dvs. såväl överprövningen 
i sak, som möjligheten till rättsprövning. Vi måste förstå Århuskonventionen utifrån 
dess syfte och ändamål. Så ska det bl.a. vara möjligt för den berörda allmänheten att 
ta initiativ som medför att olagliga aktiviteter kan stoppas (artikel 9.3 och 9.4). När 
konventionen alltså talar om ”injunctive relief”, ska det i Sverige och Finland över-
sättas till den förvaltningsprocessuella ordningen som råder. Hos oss blir det fråga 
om möjligheten att begära verkställighetsförordnande och inhibition. 

I förhandlingarna om konventionen argumenterade de nordiska länderna för att 
JO-institutet är tillräckligt för att garantera tillgången till rättsligt prövning. Som jag 
har förstått saken är det fortfarande den danska regeringens ståndpunkt. Här vill jag 
bara uppmärksamma att det knappast längre kan sägas vara den svenska regerin-
gens position, vilket illustrerades vid genomförandet av EU:s miljöansvarsdirektiv 
(2004/35, ELD). Artikel 12 och 13 ELD är ”Århus-bestämmelser” som ställer krav 
på att den berörda allmänheten ska kunna anmäla allvarlig miljöskada till en myndig-
het och ha tillgång till rättslig prövning av myndighetens beslut, underlåtenhet eller 
handlingar. Den föregående utredningen hade bedömt att JO-institutet inte uppfyller 
kriterierna eftersom ett beslut därifrån inte är bindande och inte heller en prövning i 
saken. Man föreslog därför att vissa miljöorganisationer skulle få rätt att överklaga 
tillsynsbeslut enligt miljöbalken.  Trots hårt motstånd från näringslivet i remissom-
gången godtog regeringen förslaget i princip, även om det inskränktes till att enbart 
omfatta beslut om miljöskador. Jag menar att regeringens slutsats i den delen är rik-
tig. Helt klart fyller det svenska JO-institutet inte kravet i artikel 9.4 om en möjlighet 
till ett omedelbart ingripande i saken.

Enskilda personer…
Den berörda allmänheten består av enskilda personer och miljöorganisationer i en vid 
definition. Konventionens krav på möjligheter att agera ska alltså mätas mot tillgån-
gen till rättslig prövning i de nationella prövningsordningarna. I det följande lyfter 
jag fram några situationer och frågor som jag menar är kritiska för genomförandet av 
Århuskonventionen i våra länder.

Avgränsningen	av	den	som	anses	berörd i ett ärende om miljöstörande verksam-
het är ofta en ganska konkret, teknisk historia. Frågan är om personen kan drabbas 
av föroreningar eller störningar, eller om boendekomfort eller fastighetsvärde på-
verkas. Är det fråga om buller – t.ex. från vindkraftverk eller industriell verksamhet 
– arbetar domstolarna regelmässigt med vissa avstånd inom vilket de enskilda anses 
berörda och därför tillåts överklaga. Gäller det föroreningar i vatten eller luft blir det 
fråga om betydligt längre avstånd. Jag uppfattar det som att de nordiska länderna har 
liknande praxis på detta område, även om det finns situationer som skiljer. I Sverige 
tillåts t.ex. inte enskilda överklaga grannens strandskyddsdispens, oavsett hur berörd 
hon känner sig eller hur hennes boende påverkas. I Finland gör man tvärtom och til-
lämpar ett slags ”likabehandlingsprincip”, vilken bl.a. medför att grannar och andra 
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fastighetsägare kring vattendraget tillåts ha synpunkter på varandras göranden och 
bygganden. Även om det finns olikheter och situationer som kan diskuteras, ser jag 
inget egentligt Århus-problem med att sätta upp kriterier för att avgränsa kretsen av 
berörda. Förutsättningen är dock att de tillämpas med generositet. Det ska ju vara frå-
ga om typiskhetsbedömning, inte att den enskilda konkret	måste	visa att hon är berörd. 
Om det senare skulle vara fallet går man ju så att säga före i saken. I sammanhanget 
vill jag också uppmärksamma domen från EG-domstolen i det det s.k. Janecek-målet 
som kom i somras. Återigen poängterade EGD att en god luftkvalitet i enlighet med 
de EG-rättsliga miljökvalitetsnormerna är en rättighet som den berörda allmänheten 
ska ha en konkret möjlighet att kräva genom att vända sig till domstol för att få till 
stånd en bedömning av myndigheternas skyldigheter. Jag menar att detta ställningsta-
gande kommer att medföra stora utmaningar för våra miljöprövningsordningar.

Ett annat problem ligger i att det finns betydande	hinder för enskilda att få till 
stånd en rättslig prövning eller att överprövningen inte är effektiv. Ett exempel på 
det förra är att enbart sökanden i ett miljöärende har tillgång till administrativ över-
prövning. Om alla andra räknas som ”out-siders” eller ”tredjemansintressen” som är 
hänvisade att söka sig till domstol, kan det uppstå betydande processuella  svårighe-
ter för dem. En sådan är ju att begäran om rättsprövning eller enskild talan sällan 
har suspensiv effekt på det ifrågasatta beslutet eller verksamheten. Andra kan vara 
tidsaspekten eller att processen är förenad med avsevärda kostnader. Sådana problem 
menar jag borde ges större uppmärksamhet.

Slutligen illustrerar strandskyddsexemplet ovan en fråga som gäller förhållandet	
mellan	de	enskildas	och	miljöorganisationernas	talerätt. Jag har uppfattat att frågan 
ställer till ”Århus-problem” i flera av de nordiska rättsordningarna. Vissa typer av 
beslut anses nämligen inte angå enskilda, ett synsätt som visar att den tyska skydd-
snormsläran fortfarande lever. Typiskt sett är det fråga om ”gröna” frågor; naturvård 
och artskydd. Det kan knappast påstås att konventionen ställer krav på att enskilda 
ska kunna utmana besluten rättsligt, däremot måste	någon	kunna	göra	det. Situa-
tionen belystes i en anmälan mot Danmark till Compliance Committee som gällde 
avskjutningen av råkor, en art som skyddas av EU:s fågeldirektiv (79/409). Kommit-
tén ansåg inte att det utgjorde ett brott mot konventionen att den enskilde anmälaren 
inte kunde överklaga beslutet, men uttalade att någon – enskilda eller organisationer 
– måste ha den möjligheten. Här är det intressant att notera att finska Högsta förvalt-
ningsdomstolen har anslutit till detta synsätt genom att tillerkänna miljöorganisatio-
ner klagorätt där sådan saknats i lagstiftningen (HFD 2004:76 och HFD 2007:74). 
Domstolen har motiverat det med miljöskyddets ställning i finska grundlagen och 
kravet på EG-rättens effektiva genomslag. Det är emellertid inte svårt att se att många 
av de gröna besluten alls inte kan utmanas rättsligt av miljöorganisationerna i de 
nordiska länderna. De svenska målen om Botnia-banan utgör illustrerande exempel. 
Botnia-banan belyser också ett annat problem, som snarast är allmänt EG-rättsligt. I 
Sverige är ju regeringens s.k. tillåtlighetsbeslut bindande för miljödomstolarna i den 
efterföljande miljöprövningen. Om ingen kan begära rättsprövning av regeringens 
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beslut samtidigt som domstolarna är bundna, försvinner i praktiken möjligheten att 
begära förhandsavgörande från EG-domstolen i fall som rör EG-skyddade intressen. 
En sådan ordning är nog svår att förena med grundläggande gemenskapsrättsliga 
principer.

…och miljöorganisationer
Den första frågan kring miljöorganisationernas möjlighet att agera rättsligt har jag 
redan kommenterat, nämligen den om vad	slags	beslut de kan utmana. I Sverige gäl-
ler det enbart vissa slags tillståndsbeslut. Jag menar att en sådan ordning uppenbart 
är oförenlig med skrivningarna i artikel 9.3 om en möjlighet att utmana olagliga 
handlingar och underlåtenheter av myndigheter och personer. 

En annan fråga är vilka	slags	organisationer som omfattas. Artikel 9.3 ger parter-
na rätt att i sin nationella lagstiftning bestämma vilka organisationer som kan begära 
rättslig prövning. En sådan avgränsning måste dock göras med beaktande av konven-
tionens målsättning om tillgång till rättslig prövning och får inte i praktiken innebära 
att alla eller nästan alla enskilda och organisationer utestängs. I Sverige får endast 
ideella föreningar med 2 000 medlemmar eller flera överklaga. I praktiken är det 
fråga om två eller tre organisationer på nationell nivå. Efter vad jag känner till, är vi 
ensamma om en sådan ordning bland EU:s medlemsstater. Begränsningen har också 
ifrågasatts vid upprepade tillfällen av Lagrådet i det svenska implementeringsarbetet. 
Frågan har nu blivit föremål för en begäran om förhandsavgörande från den svenska 
Högsta domstolen i ett mål som rör ett tillstånd som har överklagats av en lokal, liten 
(300 medlemmar) men sedan länge aktiv miljöförening.

En sista fråga är hur vi ser på ad	hoc-grupper (en-frågeföreningar). I länder som 
Storbritannien och Belgien ses dessa som de sanna försvararna av miljön och anses 
vara en viktig garant mot olagliga miljöbeslut och aktiviteter. I våra länder är vi be-
tydligt mer tveksamma och de faller ofta på kravet att organisationerna ska ha haft 
viss varighet för att få talerätt. Jag menar att de nordiska länderna har en del att lära 
av andras erfarenheter, även i detta avseende.

Slutord
När de nordiska länderna skrev under Århuskonventionen ansågs det nog allmänt – 
som vanligt man kan säga – att dess krav knappast skulle medföra några förändringar 
i den rådande lagstiftningen. Jag har försökt visa att en sådan inställning inte håller. 
Det finns en rad situationer där konventionen innebär klara utmaningar mot, inte bara 
vår lagstiftning, utan också de traditionella uppfattningar och rådande teorier om vem 
som ska bära det allmänna intresset av en god miljö. Med de slutorden vill jag bjuda 
in alla att delta i den diskussion som kommer att föras inte bara här på mötet, utan i 
många andra sammanhang i flera år framöver.

Professor Peter Pagh, Danmark:
Tak. Jeg hedder Peter Pagh og kommer fra Københavns Universitet. Det jeg 
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synes specielt er centralt, det er spørgsmålet omkring det, Jan sagde omkring artikel 
9.3-håndhævelsen. Det man skal huske – nogle gange kan det være klogt at starte 
med det mest simple. Hvorfor har man denne konvention? Det er almindelig kendt, 
at det internationale diplomati bruger en del tid på at sidde og skrive konventioner. 
Det ser ud, som om det også har en vis beskæftigelsesfunktion. Men der er også 
nogle grunde til, at man laver sådanne konventioner. Det bærende synspunkt i denne 
konvention er, at man siger, miljøet er så alvorlig en sag, at det kan vi ikke bare 
overlade til de private parter individuelt eller til myndighederne. Vi er simpelthen 
nødt til at have nogen ved siden af. Det er hele filosofien. Hvis vi ser på den proces, 
der har ført frem til Århuskonventionen, kan vi meget præcist sige, hvor det starter. 
Det starter grundlæggende med ’environmental impact assessment’ i 68. Der er to 
bærende synspunkter. Det ene er, at vi skal vide, hvad der sker, inden vi træffer meget 
store beslutninger, og det andet er, inden disse beslutninger skal træffes, skal vi høre 
offentligheden. Undervejs i det efterfølgende forløb kan vi se et stadig større pres på 
information, man vil vide noget mere, og der kører større krav til vurderingerne og 
offentligheden. Sådan kører det videre i lang tid. Jeg skal ikke sige præcis, hvornår 
der sker et skift. Men man kan faktisk i europæisk litteratur, vil jeg hævde, allerede 
fra midten af 80’erne se et rimeligt klart skift og lidt tidligere i amerikansk teori. Ikke 
fordi man forlader de to første, men fordi man begynder stadig kraftigere at bevæge 
sig over i den tredie. Fordi det hjælper ikke noget, at man træffer de gode og rigtige 
beslutninger, hvis de ikke bliver efterlevet. Vi kan i amerikansk ret se en næsten 
lodret stigning i antallet af miljøsager, hvor borgerne er involveret, i løbet af 80’erne. 
De får i den amerikanske lovgivning stadig flere muligheder for at gøre det, og dom-
stolene udviser stor liberal indstilling. Det er der, hvor den tredie er. Jeg er helt enig 
i, at Århuskonventionen hverken er en, to eller tre. Den er alle tre. Men når vi får den 
samlet, så er det efter min opfattelse fordi vi har sagt, de to første ikke var nok, og det 
duer ikke, at vi overlader håndhævelsen alene til et offentligt håndhævelsesmonopol. 
Ellers giver artikel 9 ingen mening og slet ikke artikel 9.3. Vi kan ikke bare stole på 
myndighederne. Hvis vi så tænker det i europæisk målestok, er det den samme tanke, 
der må være bærende, for hvorfor lave regler om, at borgerne skal høres – myndig-
hederne kan bare høre borgerne, det er der ikke nogen, der forbyder dem. Det er, 
fordi vi regner med, at det gør de ikke altid. Når vi laver regler om, at borgerne skal 
kunne håndhæve, så er det, fordi vi regner med, at det gør myndighederne ikke altid. 
Når det støder ind i de forskellige medlemsstaters retsorden, så ser vi nogle efter 
min opfattelse meget forskellige clash. Jeg kan kun med sikkerhed sige, at jeg ved 
lidt mere om dansk ret, end jeg gør om de andre, men der kan man se, at det danske 
miljøbeskyttelsessystem er bygget i høj grad på et håndhævelsesmonopol. Det giver 
en lidt grotesk situation, fordi når borgerne har været med og påvirket og fået truffet 
en beslutning, som de synes, at det er så det, at de så ikke kan gøre noget bagefter. Så 
synes de måske nok, at de har ikke så meget glæde af at deltage i beslutningen, hvis 
de ikke har nogen mulighed for at reagere. Derfor bliver spørgsmålet om artikel 9.3 
ret interessant, men det rejser så – dette er en inspiration jeg fik en gang af en svensk 
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meget anbefalelsesværdig bog omkring miljøproces. Jeg troede, den var fuldkommen 
uforståelig. Det var den måske også, den var i hvert fald svær, men den var meget 
lærerig. Der er nemlig et meget stort problem her. Det bliver meget tydeligt, når man 
tager artikel 9.4 og 9.3. Artikel 9.3 siger grundlæggende, at N skal kunne håndhæve, 
eller rettere sagt, N skal have retsmidler over for ulovligheder begået af private og 
offentlige parter. Det vil sige, hvis en privat virksomhed gør noget ulovligt, så skal 
N efter artikel 9.3 kunne påtale det. Hvis der er nul, kan det ikke opfylde 9.3. Hver 
gang vi har en overtrædelse her, skal det kunne påtales. Men bestemmelsen svarer 
ikke på, som Jan rigtigt siger, hvordan man skal påtale den. Det ved vi faktisk ikke 
noget om. Det synspunkt, som tilsyneladende har vundet indpas i EU, er, at det kan 
han gøre sådan her. Det er den måde, man gør i miljøansvarsdirektivet. Så han kan 
anlægge en sag mod myndigheden, og så kan myndigheden gøre noget over for den 
forpligtede. Til dette har jeg to helt grundlæggende indvendinger. Den første er, at 
dette tilsidesætter de mest grundlæggende retssikkerhedsmæssige garantier, fordi 
hvis N kan vinde en sag mod M, som forpligter P – altså forureneren – så er der noget 
galt. Så er der noget helt galt. Det svarer til synspunktet, Hansen og Jensen bliver 
enige om, hvor meget Nielsen skal betale til Jensen. Det kan de meget hurtigt blive 
enige om. Den går ikke. Vi er nødt til, hvis vi skal forpligte her, og det kan der være 
behov for, så er den person nødt til at være med i processen. Men det processuelle 
spørgsmål er slet ikke løst, og det er heller ikke løst i EU-reglerne. Det er ikke løst i 
de danske regler, og jeg forstod på Jan, at svenskerne også har et problem. Det kan 
ikke være rigtigt, at man kan køre sag. Det kan være nok så pænt for den lokale for-
ening, men det kan ikke være rigtigt, at de kan stoppe en virksomhed herovre, uden 
den overhovedet bliver part i sagen. Det skal de kunne, medmindre vi siger, at de skal 
kunne køre den vej over. Det vil sige, at vi er simpelthen nødt til at lave et proces-
system, som involverer den af den grund. Men det er der også en anden grund til. 
Det er artikel 9.4. Jeg har aldrig forstået, hvordan EU har ment, at dette skulle kunne 
være muligt. Det er også det danske synspunkt, og jeg har heller aldrig forstået det. 
Synspunktet er, at jeg kan påtale denne vej. Artikel 9.4 siger, adgang til foreløbige 
retsmidler, som Jan siger, ’injunc to relief’, det betragtes – nu har vi fået en helt frisk 
dom i forbindelse med sagen mod Malta, hvor EF-domstolen meget tydeligt har sagt, 
det omfatter både suspension af en beslutning, men det omfatter også forbud mod 
fremover at gøre noget. Begge midler skal være til rådighed under 9.4. Nu spørger 
jeg bare, hvordan i alverden skulle en N – nabo eller miljøorganisation – i et sagsan-
læg mod denne myndighed kunne få suspenderet denne virksomheds aktivitet som 
et foreløbigt retsmiddel. Det forekommer mig åbenbart, at det er umuligt. Hvis den 
kunne det, så er der en del andre ting, vi skal lave om. Så man er nødt til af hensyn 
til alle parter at finde – enten køre det som en trekantproces, hvor alle tre er med, el-
ler åbne for direkte søgsmål, som amerikanerne har gjort. Man kan ikke køre videre, 
så længe vi ikke har en forbindelse her. Så er det umuligt at opfylde dette. Så det er 
to gode grunde til, at det system, man har implementeret, ikke kan svare. Det ene er 
retssikkerhed, helt grundlæggende, og at det andet er artikel 9.4. Tak.
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Korreferent: docent Jan Darpö, Sverige:
Tack, Peter. Om vi utgår från den trepartssituation som du beskriver – dvs. en föro-
renare, en miljömyndighet och en granne som utsätts för störningar – kan man säga 
att svensk rätt erbjuder två möjligheter. Den ena är att den enskilde vänder sig direkt 
mot förorenaren med en civilprocessuell talan. Det här förekommer sällan, jag kän-
ner till fyra fall de sista 35 åren. Den civilprocessuella vägen kan inte tillämpas mot 
en verksamhet med tillstånd och är förenat med fullt kostnadsansvar. Att det inte är 
så vanligt att en enskild stämmer Volvo beror givetvis på den stora skillnaden när det 
gäller styrkeförhållanden (teknisk och juridisk expertis osv.) samt att det är förenat 
med en stor ekonomisk risk. Vad gör de svenska medborgarna istället? Jo, de vänder 
sig till myndigheten och begär att den ingriper. Här håller jag inte med om att en så-
dan ordning inte är effektiv eller rättssäker. Jag menar att Sverige åtminstone i vissa 
situationer har en processuell ordning för detta. Det är också den i särklass vanligaste 
vägen för den berörda allmänheten att ta när man vill klaga på miljöstörande akti-
viteter. Det rör sig om flera hundra mål under den period som nämndes ovan, säkert 
15-20 mål i domstolarna varje år. Tillvägagångssättet är klassiskt förvaltningsrätts-
ligt. Den missnöjde vänder sig till miljömyndigheten med en anmälan. Myndigheten 
måste då upprätta ett ärende, vilket ska kommuniceras med alla inblandade, givetvis 
även verksamhetsutövaren. Ärendet ska avslutas med ett beslut – vilket också ska 
kommuniceras – och det är i allmänhet överklagbart av samtliga som berörs. På så 
vis kan makarna Andersson som bor granne med en störande verksamhet ”gå till 
domstol”. Myndighetens beslut – oavsett innehållet – bedöms nämligen av en miljö-
domstol i en reformatorisk process. Domstolen fattar alltså ett nytt beslut istället för 
det gamla. Så om miljömyndigheten säger till makarna Andersson att de får tåla att 
det bullrar, kan de överklaga till Länsstyrelsen och därefter till domstol. Då händer 
det ofta att domstolen gör en annan bedömning av bullerfrågan och återförvisar ären-
det till miljömyndigheten, alternativt – om frågan anses tillräckligt utredd, vilket den 
ofta är efter behandling i tre eller fyra instanser – förelägger verksamhetsutövaren 
att vidta åtgärder för att begränsa bullret. Nu kan man invända att denna ordning inte 
fungerar om miljömyndigheten vägrar att fatta ett beslut. Det är riktigt och då återstår 
bara att klaga hos Justitieombudsmannen (JO). Varje årsberättelse av JO innehåller 
klander mot passiva myndigheter. Jag menar dock att det på miljöområdet är ganska 
ovanligt med ren passivitet i Sverige, eftersom det här finns en stark tradition från 
hälsoskyddslagstiftningen att myndigheterna måste fatta beslut i dessa situationer.  
När det sedan gäller den bok som Peter rekommenderade, är det Per Henrik Lind-
bloms Miljöprocess I och II. De handlar väsentligen om den civilprocessuella vägen, 
som givetvis är ett viktigt komplement till den förvaltningsrättsliga. Det är emellertid 
den senare som den berörda allmänheten främst använder sig i miljöfrågor.

Professor Peter Pagh, Danmark:
Min principielle indvending er, at processystemet – hvis man skal sikre, at P er part 
– det gør vores system ikke, og hvis det ikke er til stede, så knækker – der skal være 
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en ultimativ garanti. Du kan slet ikke føre sagen den vej, uden P er med. Det er den 
principielle indvending, jeg har, og det kan du i vores system.

Lagdommer Ragnhild Noer, Norge:
Ragnhild Noer fra Norge. Det står i veiledningen at man ikke skal ta ordet for å fortel-
le om intern nasjonal rett, men jeg tar likevel sjansen fordi det er litt spesielle forhold 
i Norge som jeg synes er ganske interessante. Og det er at norsk lovgiver har gått len-
ger enn det Århuskonvensjonen legger opp til og gitt en lov som gir allmennheten rett 
til å få miljøinformasjon fra private virksomheter, altså ikke bare fra myndighetene, 
men også fra private virksomheter. Det er en rett som tilkommer enhver, slik at alle 
og enhver kan for eksempel be IKEA om å opplyse om møblene de selger er laget av 
tropisk tømmer eller be om tilsvarende miljøopplysninger fra andre private virksom-
heter. Hvis virksomheten sier nei, denne informasjonen ønsker vi ikke å gi ut, dette er 
ting som er av betydning for konkurransen eller lignende forhold, så kan den private 
klage til noe som kalles Klagenemnda for miljøinformasjon, og der er jeg med, men 
det er altså en egen nemnd som tar stilling til disse klagemålene. Vi har holdt på nå 
i ca 5 år og det kommer stadig vekk klager til oss over private virksomheter som 
ikke vil gi ut miljøinformasjon. Og det er ikke så lett fordi hva innebærer begrepet 
miljøinformasjon. Det er et vagt begrep på mange måter, så det kan være vanskelig å 
trekke grensen for hva man skal ha rett til å få av informasjon. Det som er litt interes-
sant nå er at vi får en rettslig prøvning av et vedtak fra denne klagenemnda. Det var 
nemlig Naturvernforbundet i Norge som ba om å få en del opplysninger fra en stor 
skogeier i Norge. Denne skogeieren hadde selv en oversikt over hvor det var områder 
med gammel skog på hans skogeiendommer? Hvor er det stort biologisk mangfold 
i denne skogen? Altså områder som er verneverdige. Og Naturvernforbundet sa, vi 
ønsker denne oversikten slik at vi kan holde følge med dere når dere hogger og om 
dere hogger i disse verneverdige områdene. Det sa skogeieren nei til, men Naturver-
nforbundet klaget til klagenemnda. Klagenemnda ga Naturvernforbundet medhold i 
det store og det hele, men skogeieren har sagt, det kommer ikke på tale å gi ut denne 
informasjonen. Dette er konkurransemessig viktig for oss å kunne hemmeligholde og 
det blir nå en rettssak om dette vedtaket. Så det blir spennende å se hva som blir utfal-
let av  rettssaken. Men ellers så vil jeg jo si at dette er jo veldig viktige regler og det 
som jeg synes er problemet er å gjøre reglene kjent. Selv blant miljøorganisasjonene 
i Norge så ser vi at det er ikke tilstrekkelig kunnskap om de rettighetene som de har 
fått gjennom loven. Så vi må arbeide for å gjøre dette regelverket kjent. Takk.

Korreferent: docent Jan Darpö, Sverige:
Ja, det är som jag alltid har sagt, norrmännen är bättre i allting. I Sverige har vi 
infört lagen om miljöinformation som jag nämner i ko-referatet. Den omfattar end-
ast vissa, privata subjekt, t.ex. Göta Kanal AB och ett fåtal fiskevårdsföreningar 
som anses utföra myndighetsuppgifter. Vi har ingen allmän rätt till miljöinforma-
tion från privata subjekt som i Norge och det finns andra aktörer i vårt land – t.ex. 
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miljöskadekonsortiet – som man kan diskutera om det inte borde omfattas. Sedan 
kan man ju också peka på att det finns ett annat sätt att se på det här med information. 
När den ideella naturvården är ute och inventerar hittar man skyddsvärda lokaler för 
hotade arter, t.ex. ett kungsörnsbo. Sådana arter och platser är ”heta” på den illegala 
marknaden för äggjägare. Det händer därför att sådan information när den anmäls 
till den ansvariga myndigheten (Skogsstyrelsen) sekretessbeläggs med hänvisning 
till det skyddsvärda intresset. Det är en liten motbild av det hela. Och sedan ett svar 
bara på den här partsfrågan. I vårt system är det så att myndigheten inte kan besluta 
i ett ärende om en verksamhet utan att verksamhetsutövaren hörs. Han eller hon går 
in som part och är det hela vägen upp i förvaltningsprocessen. Typiskt sett finns en 
mängd olika intressenter i dessa mål under olika beteckningar; medpart, motpart, 
annan part osv. Jag har för övrigt uppfattat det som att motsvarande gäller i Finland.

Professor Peter Pagh, Danmark:
Dette er et spørgsmål, som jeg har opdaget, det ser ud, som om det bliver et kæmpe-
problem. Vi har i EU noget, vi kalder Seveso-virksomheder. Hvis I ikke ved, hvad 
det er – betegnelsen stammer fra en ulykke i Norditalien i 60’erne, hvor der røg 
meget store mængder dioxin ud. På den baggrund lavede man et direktiv, som kaldes 
Seveso-direktivet i 1982, og Seveso-direktivet stiller krav om, at man på alle særligt 
farlige virksomheder, gødningsfabrikker, kemikalievirksomheder, laver en intern ka-
tastrofeplan i tilfælde af, at der falder en flyver ned, eller slår et lyn ned, og tilsva-
rende, at myndighederne skal lave en ekstern beredskabsplan. Efter 96-ændringen 
skal den eksterne beredskabsplan i offentlig høring, og den berørte offentlighed skal 
informeres om, hvad skal de gøre, hvis flyveren rammer ned i denne virksomhed. 
Det er meget kort reglerne. Der er en dom fra Menneskerettighedsdomstolen, som 
siger, at hvis borgerne ikke ved, hvad risikoen er, så er det en overtrædelse af privat-
livets fred i Menneskerettighedskonventionen. Så vi har noget praksis. Nu kommer 
problemet. Jeg aner ikke, hvad svaret er. Hvis man i Danmark spørger om, hvor er 
disse Seveso-virksomheder henne? Det er jo rart at vide, om der er en i nærheden. 
Så er svaret, det kan du ikke få at vide, fordi Seveso-virksomheder er terrormål. 
Fordi Seveso-virksomheder er et terrormål. Terrorlovgivningen. Pointen er, at efter 
hvad jeg har forstået på EU, så er der 2-300 mindre eller store ulykker om året på 
Seveso-virksomheder i Europa om året. Derfor kunne man mene – det mener jeg 
f.eks. – at det er ret vigtigt, at dem, der bor tæt på, ved, hvad de skal gøre, hvis 
stadset springer i luften. Indtil nu er det ikke situationen. Jeg vil godt vide, hvad gør 
man i Sverige og Norge, Island, Finland? Her får man ikke informationerne. Man 
får stort set ingenting.

Referent: docent Aðalheiður Jóhannsdóttir, Island:
En del af overskriften var, hvad kan vi lære af hinanden, og jeg tror, at vi alle har lært 
noget i dag. Jeg vil ikke lave en sammenfatning, det har vi ikke tid til, men jeg vil 
takke referenten og korreferenten og dem, der deltog i debatten. Mange tak. 
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Korreferent: docent Jan Darpö, Sverige:
I Sverige är vi så godtrogna, vi meddelar öppna villkor för Seveso-verksamheterna. 
Jag har aldrig stött på begäran om sekretess med hänvisning till faran för terrorattack-
er, däremot i kemikaliesammanhang, men då har det varit fråga om konkurrensskäl. 
Annars har jag en annan fråga till åhörarna. Vilka erfarenheter har ni av miljöorga-
nisationers rättsliga agerande? I Sverige är vi ju skeptiska till småorganisationer och 
endast ett fåtal miljöorganisationer kan agera rättsligt hos oss. Frågan är ju visserli-
gen uppe för förhandsbesked i EG-domstolen i ett mål i Högsta domstolen som rör 
MKB-direktivet och en liten, men ytterst aktiv miljöförening. Det ska bli intressant 
att se vad EGD säger, men jag är tyvärr rädd att HD har formulerat frågeställningen 
så att svaret blir intetsägande. Men vad har ni för erfarenhet av miljöorganisatio-
nerna? Finns det ett stort intresse för miljöfrågorna, eller är det kanske så här att det 
faktum att vi är 21 stycken i salen visar att så inte är fallet? 

Professor Hans Christian Bugge, Norge:
Hans Christian Bugge fra Norge. Til ditt spørsmål: Vi har jo i Norge for det første et 
alminnelig prinsipp om klageadgang, altså forvaltningsrettslig klageadgang over så 
å si alle typer avgjørelser i forvaltningen. Og den klageadgangen er ganske vid. Kri-
teriet for å ha klageadgang er enten at du er part i saken, eller at du har det som heter 
rettslig klageinteresse. Rettslig klageinteresse etter norsk rett er et vidt begrep og alle 
større miljøorganisasjoner har rettslig klageinteresse i miljøsaker. Noen organisasjo-
ner er meget aktive i bruken av klageadgangen. Vi har en rekke store miljøsaker som 
avgjøres på direktoratsnivå og som påklages av miljøorganisasjonene til høyere myn-
dighet, gjerne da til departementet - det være seg Miljøverndepartementet, eller til 
Olje- og energidepartementet som har ansvar for energipolitikken, oljevirksomheten 
osv. Det systemet er, kan man si, ganske godt i Norge. Vid adgang, stor aktivitet, stort 
engasjement. Når man derimot kommer til neste fråge, spørsmål om domstolsprøv-
ing, er bildet et helt annet. Vi har i Norge veldig få saker for domstolene i miljøsaker 
og man spør seg hvorfor. Sammenlignet med andre land ligger Norge veldig lavt når 
det gjelder antall miljøsaker for domstolene, og dermed også miljøorganisasjoners 
bruk av domstolene. Det er en lang historie, men jeg vil peke på 3 årsaker. Den ene 
er at det er en god klageadgang i forvaltningen. Den andre er at det i Norge nå er 
meget kostbart og meget risikabelt å gå til sak for domstolene og særlig i store saker 
hvor man for eksempel får store firmaer som motpart, og man risikerer å betale både 
egne og motpartens saksomkostninger, slik at det er praktisk talt uoverkommelig. 
Hvis du taper en sak i Norge, er altså de økonomiske konsekvenser meget store. Og 
det legger selvfølgelig en demper på miljøorganisasjonene. De har ikke økonomi til 
dette, og kan bare gjøre det hvis de har advokater som vil gjøre arbeidet pro bono 
eller lignende. Og det er et punkt hvor man faktisk kan spørre om det norske syste-
met er i overensstemmelse med Århuskonvensjonen, for der står det jo uttrykkelig 
at det skal være en rimelig adgang til å prøve sak for domstolene, og det kan være 
et spørsmål om norsk rett er i samsvar med dette - om det er rimelig adgang - i og 
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med kostnadene. Det tredje punktet er simpelthen at mange av de lovene man da skal 
prøve et vedtak mot, er så åpent formulert. De overlater en så stor grad av skjønn til 
forvaltningen, at domstolenes mulighet, derers rettslige adgang til å overprøve dette 
er veldig begrenset. Så det er bare i visse typer saker at man egentlig har en rimelig 
mulighet til å nå frem fordi domstolene vil si at nei, om det for eksempel skal stilles 
det kravet eller det kravet etter forurensningsloven, om en bestemt plan etter plan- og 
bygningsloven er god eller ikke, se det er et rent forvaltningsskjønn som domstolene 
ikke vil prøve.

Debatleder: konstitueret departementschef Ragna Árnadóttir, Island:
En del af overskriften var, hvad kan vi lære af hinanden, og jeg tror, at vi alle har lært 
noget i dag. Jeg vil ikke lave en sammenfatning, det har vi ikke tid til, men jeg vil 
takke referenten og korreferenten og dem, der deltog i debatten. Mange tak.


